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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  210 88 14 922   210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626  2310 517 128  2310 517 119 
 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 32 

Προς: 

1. Πανελλήνια Ένωση Περιοδευόντων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ, Κολοκοτρώνη 60 

(2ος όροφος – γραφ. 218), Αθήνα 

2. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

3. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Μητροπόλεως 42, 105 63 Α-

θήνα 

4. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλά-

δος, Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική απόφαση, µε την οποία καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των 

περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας. 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

1/2007 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:  2/19-1-2007) 

Στις 15.12.2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 1.30µµ στα γραφεία του ΟΜΕ∆, ο επιλεγείς µε 

κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρό 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό Κατα-

στάσεως Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, µετά από πρόσκλη-

ση των µερών, σύµφωνα µε τον νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφεροµένων 

µερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ 

αφενός της Πανελλήνιας Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ και αφετέρου 

των α) Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, β) Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνι-

κού Εµπορίου, γ) Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπό-

ρων Ελλάδος. 

Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής 

απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών 

που απασχολούνται µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρα-

γωγής, εµπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 15.12.2006 στα γραφεία του ΟΜΕ∆, 

παρέστησαν, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, εκ µέρους της εργατικής πλευράς, οι κ. Παναγιώ-
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της Κυριακούλης, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), 

∆ηµήτριος Μαντζαρτζής γενικός γραµµατέας και εκπρόσωπος της  Πανελλήνιας Ένωσης 

Περιοδευόντων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ και, εκ µέρους τη εργοδοτικής πλευράς, οι κ. Λάµπρος 

Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Αντώνιος Μέγγουλης, εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, Λεωνί-

δας Νικολούζος, εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ.  

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους για 

την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.  

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.  

β) Την από 16.11.2006 αίτηση για προσφυγή στην ∆ιαιτησία που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ 

από την Πανελλήνια Ένωση Περιοδευόντων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ, µετά την εµπρόθεσµη 

αποδοχή (αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 2333/13.11.2006) από την ως άνω συνδικαλιστική οργάνω-

ση, της αριθµ. πρωτ. 142/15.9.2006 πρότασης της µεσολαβήτριας κ. Βασιλικής Γεωργακο-

πούλου για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και την µη αποδοχή της εν λόγω πρότασης 

εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς.  

γ) Την αριθµ. πρωτ. 2606/12.12.2006 πρόσκληση κοινής συνάντησης των µερών, µε σκο-

πό την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης.  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ  

α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις 

των µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και δια-

τυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας.  

β) Τις απόψεις, αφ’ ενός της εργατικής πλευράς ότι η πρόταση του µεσολαβητή είναι δί-

καιη και ισορροπηµένη και αφ’ ετέρου της εργοδοτικής πλευράς, που υποστήριξε την υπο-

γραφή σσε µε βάση την ΕΓΣΕΕ 2006-2007, όπως αυτές διατυπώνονται στο από 

15.12.2006 πρακτικό διαιτησίας. Η εργοδοτική οργάνωση ΕΣΕΕ δεν κατέθεσε υπόµνηµα, 

παρ’ ότι δήλωσε ότι θα το καταθέσει µέχρι τις 19.12.2006    

γ) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση, που 

έλαβε χώρα στις 15.12.2006.  

δ) Την από 16.3.2006 καταγγελία εκ µέρους της εργατικής πλευράς της από 27.7.2006 (ΠΚ 

93/31.8.05) σσε, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλη-

τών όλης της χώρας, καθώς και την αριθµ. 1997/15.9.2006 αίτηση της εργατικής πλευράς 

προς τον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης.  

ε) Τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 - 2007, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώ-

τατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη την χώρα.  
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ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Η παρούσα ∆ιαιτητική Απόφαση αφορά τους Περιοδεύοντες Πωλητές που απασχολούνται 

µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εµπορίας και 

εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος. 

Άρθρο 2 

Αυξήσεις έτους 2006 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγόµενων στην παρούσα διαµορφώνονται: 

α) από την 1-1-2006 έως και 31.8.2006 ως εξής:  

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΒΜ 1/1/06 

0-2 660,25 

2-4 673,63 

4-6 692,91 

6-8 729,94 

8-10 787,03 

10-12 795,28 

12-14 800,39 

14-16 803,96 

16-18 807,49 

18-20 814,18 

20-21 832,68 

21-22 857,89 

22-23 883,09 

23-24 906,71 

24-25 917,36 

25-26 938,99 

26-27 960,25 

27-28 984,65 

28-29 1.000,01 

29-30 1.008,66 

30-31 1.024,04 

31-32 1.044,51 

32-33 1.062,62 
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33-34 1.079,55 

34-35 1.089,00 

β) από την 1-9-2006 ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΒΜ 1/9/06 

0-2 683,36 

2-4 697,21 

4-6 717,16 

6-8 755,49 

8-10 814,58 

10-12 823,11 

12-14 828,40 

14-16 832,10 

16-18 835,75 

18-20 842,68 

20-21 861,82 

21-22 887,92 

22-23 914,00 

23-24 938,44 

24-25 949,47 

25-26 971,85 

26-27 993,86 

27-28 1.019,11 

28-29 1.035,01 

29-30 1.043,96 

30-31 1.059,88 

31-32 1.081,07 

32-33 1.099,81 

33-34 1.117,33 

34-35 1.127,12 

Άρθρο 3 

Επίδοµα ∆ιαχειριστικών Λαθών 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών, οριζόµενο 

από την  1-1-2006  σε 36 ευρώ και από την 1-9-2006 σε  40 ευρώ. Το επίδοµα αυτό κατα-

βάλλεται σε όσους διαχειρίζονται χρήµατα και εφ’ όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωµές.  

Ως προς τα λοιπά επιδόµατα και τους λοιπούς όρους ισχύουν όλες οι διατάξεις της από 

27.7.2005 (ΠΚ 93/31.8.05) σσε και των προηγουµένων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων.  
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Άρθρο 4 

Συγκρότηση επιτροπής 

Συγκροτείται διµερής Επιτροπής, αποτελούµενης από εκπροσώπους της εργατικής και της 

εργοδοτικής πλευράς, η οποία, εντός τριών µηνών από τη συγκρότησή της, θα εξετάσει τα 

προβλήµατα στη διάρθρωση του µισθολογίου (βασικοί µισθοί, επιδόµατα) των περιοδευό-

ντων πωλητών, λαµβάνοντας µεταξύ άλλων  υπ’ όψιν τα ισχύοντα για συναφείς ειδικότη-

τες εργαζοµένων. 

Άρθρο 5 

Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που ρυθµίζουν θε-

σµικά θέµατα.  

Άρθρο 6 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες 

ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή Υπουργικές Αποφά-

σεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της πα-

ρούσας.  

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος – ∆ιάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας ∆Α αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006.  

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ 


